
SCCC 

瑞华商会 

 

 

 

瑞华商会 SWEDISH CHINESE CHAMBER OF COMMERCE 
Stora Nygatan 59   212 28  Malmö.    SWEDEN 

www.sccc-se.com 

Ingen affär är för liten på världens största marknad. 
 
På uppdrag av Företagarna har vi den stora glädjen att inbjuda Dig och Ditt företag till Beijing och 
Shijiazhuang i Kina. 11 okt – 20 okt 2019. 
 
“Ingen affär är för liten på världens största marknad” .  
Henry Lee ordföranden i Swedish Chinese Chamber of Commerce. (SCCC) 
 
En liten affär i Kina kan bli hur stor som helst för just dig. Följ med på Företagarnas kontaktresa 11–20 
oktober. 
 
På kinesiskt vis flätar vi samman ekonomi, kultur och sociala aktiviteter till en  
oförglömlig resa. Med denna, för oss västerlänningar spännande mix, läggs den bästa  
grunden till framtida affärer och samarbeten i Kina. 
 
Resan har huvudmålet att besöka Shijiazhuang, och Beijing. här blir vi inbjudna till Shijiazhuang som 
officiella gäster, vi besöker företag samt fantastiska historiska platser.  
 
Kinas huvudstad Beijing, välkomnar dig med magnifika kejsarpalats, spännande marknader och ett myller 
av människor. En fantastisk mix av en tusenårig kultur, världshistoriens mäktigaste byggnadsverk, 
kinesiskt vardagsliv och spännande framtidsarkitektur. Resan kommer att avslutas i Beijing. 
 
Resan har huvudmål att deltaga på en internationell kinesisk handels- och industrimässa i Shijiazhuang  
där vi blir inbjudna till ”Hebei Shijiazhuang international Trade fair” en internationell kinesisk 
handels- och industrimässa som officiella gäster. Shijiazhuang är en mycket spännande utvecklings stad 
en bit in i landet. Vi besöker mässan och företagsbyar samt fantastiska historiska platser som Zhao zou 
Bridge och Balin Temple.  
 
I Shijiazhuang bor det mer än 9 miljoner människor. Området har en mycket väl utbyggd infrastruktur. 
Många internationella företag inom software, läkemedel, och teknik är etablerade här sedan  
flera år tillbaka. Men här finns också en mycket stor marknad när det gäller jordbruk, handel och 
tillverkning.  
 

Om Hebei-provinsen 
Shijiazhuang är provinshuvudstad i Hebei. Totalt bor det mer än 90 miljoner människor i området som 
också omfattar Kinas huvudstad – Beijing. I Shijiazhuang bor det mer än 11 miljoner människor. Området 
har en mycket väl utbyggd infrastruktur. Många internationella företag inom software, läkemedel, och 
teknik är etablerade här sedan flera år tillbaka. Men här finns också en mycket stor marknad när det gäller 
jordbruk, handel och tillverkning. Provinsen erbjuder också generösa villkor och bidrag för företag och 
företagare som vill investera/lägga produktion i Shijiazhuang med omnejd.  

 
Om vistelsen 
Med en officiell inbjudan vill Shijiazhuang presentera sina möjligheter för företagarna. Programmet är 
delvis gemensamt, men också separerat på ett flertal punkter. 
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Preliminärt Programinnehåll – om avresa den 11 okt – 20 okt - 2019 
 
Dag 11/10 fre  
Avresa från Copenhagen Finnair med connecting flight   
 
Dag 12/10 lör.   
Anländer Beijing internationella Flygplats 06.55 
Transport till Beijing, incheckning hotell. 
Kulturbesök till Himmelska Fridens Torg, Beijings politiska och kulturella centrum, och Wangfujin’s 
innercentrum 
Hotell i Beijing 

 
Dag 13/10 sön. 
Frukost på hotellet, kulturbesök himmelska tempel. Platsen ansågs vara det ställe på jorden där himlen  
och jorden möts. Vi ser ”Bönehallen”, en av landets vackraste byggnader, 
och den Förbjudna staden som är världens största kejsarpalats med 999 rum. 
Hotell i Beijing 

 
Dag 14/10 mån. 
Frukost på hotellet. Heldagsutflykt till Kinesiska Muren och Sommarpalatset. 
Gemensam middag,  
Hotell i Beijing  

 
Dag 15/10 tis.  
Shopping eller fria aktiviteter. Lunch på egen hand 
Avresan till Shijiazhuang med snabbtåg (ca 1 Timme) 
Officiellt mottagen av Shijiazhuang municipal Government. 
Hotell i Shijiazhuang 
 
Dag 16/10 ons. 
Gemensam Bankett av Shijiazhuang municipal Government. 
Agenda enligt Shijiazhuang municipal Government. 
Hotell i Shijiazhuang 
  
Dag 17/10 tor.  
Agenda enligt Shijiazhuang municipal Government. 
Gemensam invignings bankett ”Hebei Shijiazhuang international Trade fair”  
Hotell i Shijiazhuang  

 
Dag 18/10 fre.  
Agenda enligt ”Hebei Shijiazhuang international Trade fair” av Shijiazhuang municipal Government. 
Hotell i Shijiazhuang 

 
Dag 19/10 lör.  
Agenda enligt ”Hebei Shijiazhuang international Trade fair” av Shijiazhuang municipal Government. 
Avresan till Beijing med snabbtåg (ca 1 Timme) 
Hotell i Beijing 

 
Dag 20/10. Sön.  
Frukost på hotellet, Transport till flygplatsen för hemresa. Hemkomst samma dag 
 
 
 
 

 



SCCC 

瑞华商会 

 

 

 

瑞华商会 SWEDISH CHINESE CHAMBER OF COMMERCE 
Stora Nygatan 59   212 28  Malmö.    SWEDEN 

www.sccc-se.com 

Om resan 
Pris 20,900 SEK –per person  
Anmälningsavgift för dessa resor är 8000 kr. (som skall göras senast 30 juni 2019) Beloppet avdrages vid 
slutbetalningen, som skall göras senast 23 aug 2019). 
Gruppbiljett med Finnair Köpenhamn-Beijing t & r pris 7890 SEK inkl. skatt 
Visumansökan 1730 SEK 
Priset baseras på minst 20 personers deltagande. 
 
Följande ingår: 
* Övernattning i fyra **** eller fem***** stjärniga hotell 
* Måltider exkl. dryck (när gruppen är samlad)  
* Transporter på plats 
* Studiebesök 
* Utflykter 
Vi vill reservera oss för att ett eventuellt bränsletillägg kan tillkomma. 
 
Tillkommer tillägg enligt den resandes val 
* EV avbeställningsskydd (SEK 300) 
* EV reseförsäkring (via Europeiska) 
* EV visumansökan (SEK 500) 
* EV enkelrumstillägg (SEK 1950) 

 
Det här erbjudandet kan ingen annan ge dig!*) 
Den här inbjudan är unik! De kontakter du får, är ännu mera unika!  
Du får träffa ledningen för såväl Provinsen som för Shijiazhuang municipal Government.. Dessutom skapar 
du personliga relationer med företag på plats. 
*) Henry Lee, Chairman Swedish chinese Chamber of Commerce, Europas enda officiella rådgivare för 
Provinsen.  

 
Ange dina önskemål och träffa potentiella affärspartners på plats. 
Om du anmäler dig i god tid, så försöker vi ordna så att du får en officiell inbjudan från ett eller flera 
företag i Provinsen. Då besöker du företagen och/eller träffar representanter under besöket.  

 
Referenser finns det många 
Swedish Chinese Chamber of Commerce har under årens lopp hjälpt ett stort antal företag och 
organisationer att göra affärer och uppleva kulturen i Kina. Som exempel kan nämnas Falkenbergs 
kommun, Kinnarps, NCC, Spendrups, Best Western Hotels, MAQS Advokatbyrå, Ernst & Young, Findus, 
Lantmännen och ICA Meny mm. 

 
Begränsat antal platser 
Vi har reserverat ett antal flygstolar för Företagarna Vi ber er därför lämna en intresseanmälan samt en 
bekräftelse om deltagande, till Swedish Chinese Chamber of Commerce, Lotta Eriksson snarast möjligt. 

 
För mera information om resa och programinnehåll 
Lotta Eriksson, Swedish Chinese Chamber of Commerce, tel. 046-23 98 10 Fax. 046- 23 98 11 
E-post lotta.leepartners@mail.se 
Henry Lee Mobil 0708627738 
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Bra att veta! 
 
Om resan  
Resan arrangeras av Swedish Chinese Chamber of Commerce. (SCCC) 
Till denna folder hör också ”Allmänna resevillkor Kina”.  
 
I priset ingår 
Övernattning i dubbelrum på fyr- och/eller femstjärniga hotell 
Frukost och samtliga måltider och banketter 
Transporter inom Kina 
I programmet angivna utflykter 
Sedvanlig dricks 
 
Tillkommer 
Visum              SEK      500 + visumavgift (SCCC kan hjälpa till) 
Enkelrumstillägg          SEK  1,950 
Avbeställningsskydd    SEK     300 
 
Ev. anslutningsflyg och flygplatsskatter för detta. 
Vi kan hjälpa till med anslutningsflyg från bland annat Göteborg, Malmö med flera orter. 
 
Villkor flygbiljetter Finnair  
Slutbetalning och namnlistor 
Slutbetalning skall vara oss tillhanda senaste den 2 september.  
Kontrollera att alla namn är korrekta stavade enligt pass.  
Namnändring, efter biljettering är möjlig fram till 7 arbetsdagar före avresas mot kostnad. 
 
Biljettering 
Biljettering sker senast den 20 september.  
 
Passkopior 
Passkopior skall vara oss tillhanda samtidigt som namnlistan, detta gäller longhaul.  
 
Bagage och incheckning 
1 incheckat bagage med en maxvikt av 23 kg per person. 
Handbagage max 8 kg. 
Incheckningen öppnar 2 timmar före avresa.  
 
Viktigt information angående inresetillstånd 
Passageraren ansvarar för att ha giltiga dokument så som pass, visum och inresetillstånd.  
 
Bokningsvillkor 
Understiger antalet 10 personer så räknas det ej längre som en grupp och ovanstående pris/reservation 
upphör att gälla. 
 
Flygtider 
20 pax Groupbiljett 
AY 954 G 11OCT 5 CPHHEL HK20    1320 1550    
AY 085 G 11OCT 5 HELPEK HK20    1805 0655+1  
AY 086 G 20OCT 7 PEKHEL HN20    1055 1425    
AY 955 G 20OCT 7 HELCPH HN20    1540 1620 
 
Vi vill reservera oss för att ett eventuellt bränsletillägg kan tillkomma. 
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ANMÄLNINGSBLANKETT 
 
Maila till:  Företagarna 
 
Jag/vi anmäler oss enligt följande: 
 

Jag/vi anmäler mig 
 
 
 
Tillägg: 
 
          Enkelrum (SEK 1.950)           Avbeställningsskydd (SEK 300)  
 
          Hjälp med Visumansökan (SEK 500 sek Exkl. Visum-avgift) 
 
          Hjälp med anslutningsflyg från  ___________________________   
 
 
Företag 
 
Adress 
Postadress 
E-post 
Telefon:    Fax:   
 
Resenär 1:   Mobil:  Passnummer: 
Resenär 2:   Mobil:  Passnummer: 
Resenär 3:   Mobil:  Passnummer: 
 
I priset preliminärt 20 900 ingår: 
Övernattning i dubbelrum på fyr- och/eller femstjärniga hotell 
Frukost och samtliga måltider och banketter 
Transporter inom Kina 
I programmet angivna utflykter 
Sedvanlig dricks 
 
Grupp flygbiljett med finnair T&R 7890 sek 
AY 954 G 11OCT 5 CPHHEL HK20    1320 1550    
AY 085 G 11OCT 5 HELPEK HK20    1805 0655+1  
AY 086 G 20OCT 7 PEKHEL HN20    1055 1425    
AY 955 G 20OCT 7 HELCPH HN20    1540 1620 
 
Datum    underskrift 
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Resevillkor för Kina affärsresa 
 
Särskilda villkor för affärsresan 
 
Anmälningsavgift för dessa resor är 8000 kr. (som skall göras senast 30 juni 2019) Beloppet avdrages vid slutbetalningen, som 
skall göras senast 23 aug 2019). 
Alla dagsprogram och tider är med reservation för ändringar.  
Hotell kan komma att ändras pga. faktorer som är utanför vår kontroll, dock garanterar vi minst samma klass av hotell vid 
sådana tillfällen. 
Ej utnyttjade programpunkter återbetalas inte. 
Pris är med reservation för ändring pga. av valutaförändringar, ändringar av flygskatter och bränsletillägg, fram till 30 dagar före 
avresa. 
Deposition: 8 000,- per person inom 14 dagar från resan är bekräftad från SCCC. Handpenningen återbetalas inte vid 
avbokning från resenärens sida. 
Slutbetalning: Resan ska vara till fullo betald till vårt bankgiro senast 1 sep 2019. Ingen återbetalning vid avbokning från 
resenärens sida efter detta datum. I de fall man avbokar pga. sjukdom med läkarintyg, är det reseförsäkringen som ersätter 
resenären.  
Passet måste vara giltigt minst sex månader efter hemkomst från Kina. 
Vid bokning skall de namn som finns i passen nämnas. Namnen bekräftas på faktura. Namnändringar därefter till flygbolagens 
självkostnadspris. 
Allmänna resevillkor gäller tillsammans med särskilda villkor.  
 
Allmänna resevillkor för affärsresan 
 
Avbeställningsavgift 
Vid avbeställning mer än 45 dagar före resan - avresedagen inräknad - debiteras en expeditionsavgift av 500 kr per person för 
resor som kostar upp till 10 000 kr, 1000 kr per person för resor som är dyrare än 10 000 kr. Vid avbeställning 30 dagar före 
avresan -avresedagen inräknad - är kostnaden 20 % av resans pris per person. Vid avbeställning senare men tidigare än 24 
timmar före avresan debiteras 50 % av resans pris. Vid avbeställning inom 24 timmar före avresan är kostnaden 100 % av 
resans pris. Avbeställning kan göras skriftligen (brev eller e-post). 
 
Avbeställningsskydd 
Avbeställningsskydd kan tecknas för denna resa mot en kostnad av 300 kr per person. Detta skydd innebär att avbeställning 
p.g.a. sjukdom eller olycksfall/dödsfall eller annan händelse av ingripande karaktär för resenären (sådan "annan händelse" skall 
vara av sådan karaktär att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan, och resenären skall inte ha kunnat 
råda över händelsen och vare sig känt till eller bort ha känt till denna då resan beställdes) kan ske hur sent som helst före 
avresan mot en kostnad av 5 % av resans pris, dock högst 500 kr plus avbeställningsskydd. Detta gäller om sjukdom etc. 
drabbat resenär eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas/sambos släkting i rakt upp - eller 
nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan. Avbeställningen skall göras 
skriftligen (brev eller e-post) snarast möjligt. Avbeställningen måste göras före avresan. Läkarintyg krävs och skall vara oss 
tillhanda inom 14 dagar från avbeställningsdatum. Avgiften för avbeställningsskyddet skall erläggas samtidigt som 
anmälningsavgiften. Dock kan bortagande/tillägg av avbeställningsskyddet göras inom 10 dagar från bokningstillfället om 
bokning sker mer än 30 dagar. Sker bokning 15 dagar före avresan skall eventuell ändring göras inom 2 dygn. Sker bokning 
senare än 15 dagar före avresan kan ingen ändring göras. 
 
Minimiantal resenärer för resan 
För att en resa skall genomföras krävs att ett minimiantal av 20 personer har anmält sig/kvarstår senast 14 dagar före avresan. 
Om resan skulle bli inställd p.g.a. för lågt deltagarantal skickas skriftligt meddelande till inbokade resenärer allra senast 15 
dagar före avresan, så att resenären har meddelande 14 dagar före avresan. 
 
Förbehåll för ev. ändringar av program 
Arrangören förbehåller sig rätten att göra ändringar i en resans program för den händelse detta - mot förmodan - skulle bli 
nödvändigt. Sådan ev. ändring meddelas resenären per post omgående. När vi planerar gruppresorna i detta program måste vi 
reservera platser på flyg och hotell upp till ett år före planerad avresa. Det innebär att ändringar någon gång kan förekomma, 
t.ex. kan en vistelse på någon ort förlängas eller förkortas genom tidigare eller senare ankomst eller avgång. Övernattningsorter 
ändras ytterst sällan. Vid hotellbyte garanteras samma eller högre standard. Vi kan inte ge ekonomisk kompensation för dessa. 
 
Arrangör av resorna 
Swedish Chinese Chamber of Commerce  
Postadress: C/O Box 39, 245 21 Staffanstorps 
Telefon: 046 – 23 98 10 
Fax: 046 – 23 98 11 

E-mail: lotta.leepartners@mail.se. 

 
 
Flygresorna 
Flygresorna genomföres med i programmet angivna flygbolag. Under flygresorna gäller respektive flygbolags bestämmelser. 
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Hotellrummen 
I enlighet med internationell praxis disponeras hotellrummen till kl. 12.00 avresedagen. I händelse av annat arrangemang med 
hotellet meddelas detta av reseledaren. 
 
Plats i dubbelrum för ensam resenär 
Vi förmedlar gärna i mån av möjlighet plats i dubbelrum för ensam resenär. Förutsättningen är självfallet att annan resenär 
anmält samma intresse. Obs dock att om sådan "annan" resenär blir sjuk eller måste avbeställa sin plats kommer vi att debitera 
enkelrumstillägg för den som då blir utan rumskamrat. 
 
Måltider 
Frukost ingår alltid på våra resor och är av typen bufféfrukost. Om något hotell inte har bufféfrukost ingår s.k. amerikansk frukost 
- d.v.s. inkl. ägg, skinka/bacon. Alla de luncher och middagar som ingår i respektive resa är kinesiska och inkluderar öl eller 
bordsvatten. Obs! I Hong Kong ingår inte dryck till måltiderna. 

 
 

 

 

 

  


